
IGE+XAO Polska sp. z o.o., 30-107 Kraków,  Pl. Na Stawach 3,  tel. 12 630 30 30, rezerwacja@ige-xao.com.pl 

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE ZDALNE / HYBRYDOWE* 

 

NAZWA FIRMY: ................................................................................................................................................................. 

ADRES:  ..............................................................................................................................................................................  

NIP: .....................................................................................................................................................................................  

TEL.: .............................................................. E-MAIL .......................................................................................................  

OSOBA ZGŁASZAJĄCA: ………………………………….................................................................................................... 

 

Zgłaszam udział w szkoleniu SEE …………………………………………………………………………, które odbędzie się 

w terminie  od ......................... do ...................................2021, w miejscowości ………………….………………………… 

następujących uczestników: 

1) ........................................................... 

TEL. KOM.: ........................................ 

E-MAIL: ........................................ 

2)........................................................... 

TEL. KOM.: …..................................... 

E-MAIL: ......................................... 

3)........................................................... 

TEL. KOM.: ........................................ 

E-MAIL: ........................................ 

4)........................................................... 

TEL. KOM.: ......................................... 

E-MAIL: ........................................ 

 

Karty prosimy przesyłać emailem: rezerwacja@ige-xao.com.pl 

Kalendarz szkoleń:  https://www.ige-xao.pl/szkolenia 

 

* Niepotrzebne skreślić. 

 

Uwagi: 

 Osobie zgłaszającej przysługuje możliwość jednorazowej zmiany terminu szkolenia 

zgodnie z kalendarzem na stronie https://www.ige-xao.com/pl/kalendarz-szkolen/ 

 IGE+XAO Polska zastrzega sobie możliwość przesunięcia szkolenia w przypadku 

braku minimalnej ilości uczestników szkolenia. W takim przypadku uczestnikom 

zostanie zaproponowany kolejny termin szkolenia. 

 Rezygnacja uczestnika z udziału w szkoleniu na 14 lub więcej dni przed planowanym 

terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania formalnej rezygnacji z udziału w 

szkoleniu pocztą elektroniczną. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia. 

 W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, 
IGE+XAO Polska Sp. z o.o. zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Wcześniej wpłacone kwoty 
nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi. 

 Przesłanie do IGE+XAO Polska Sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków 
Uczestnictwa, oraz z zawarciem Umowy pomiędzy IGE+XAO Polska Sp. z o.o. a firmą zgłaszającą uczestnika. 
 

 
 
Administrator: Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia jest IGE+XAO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 
kod poczt. 30-107, Plac Na Stawach 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000186637, numer NIP 677-002-45-48, 
REGON 350521506.  
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach zgodnych z art. 6 ust. 1 lit. b RODO: 
a) zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i realizacji szkolenia; 
b) analitycznym – podnoszenia efektywności oferowanych szkoleń, ogólnej optymalizacji naszych programów, optymalizacji procesów obsługi, 
budowania wiedzy o naszych klientach będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu; 
c) archiwalnym (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej 
potrzeby wykazania faktów. 
Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPIS I PIECZĘĆ 
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